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ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА ПOЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА –отворени постпак за 
јавну набавку добра - Набавка свежег воћа и поврћа  за потребе Предшколске установе 
„11.април“обликована у три партије,Број јавне набавке 13-103-00 

 
На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12)  а ради 
усклађивања са Конкурсном документацијом , достављамо информацију о измени Позива 
за подношење понуда  у вези јавне набавке добара – Набавка свежег воћа и поврћа  за 
потребе Предшколске установе „11.април“обликована у три партије,број јавне набавке 13-
103-00 : 
 
 
-У делу ПОЗИВ (страна 1) мења се назив јавне набавке тако да гласи:  
Набавка свежег воћа и поврћа  за потребе Предшколске установе „11.април“обликована у 
три партије,Број јавне набавке 13-103-00; 
 
У делу Предмет јавне набавке (страна 1) мења се: 
1.Назив јавне набавке тако да гласи: 
Набавка свежег воћа и поврћа  за потребе Предшколске установе „11.април“обликована у 
три партије и  
2.називи партија тако да сада гласе: 

   Партија I     Воће свеже сезонско 
   Партија II:  Воће свеже јужно 
   Партија III: Поврће свеже сезонско 
 
-У делу Ознака из општег речника набавке:  

1.Брише се први ред(страна 1): Партија 1:  Куповина воћа сезонског и послењи део(страна 
2 и 3): Партија 1:  Воће сезонско 
Назив и ознака из општег речника набавки  -   
Воће и коштуњаво воће 
- нетропско воће – 03222300 
- јабука – 03222321 
- крушка – 0322232 
- јагода – 03222313 
- бресква – 03222332 
- трешња – 03222333 
- кајсија – 03222331  
јер већ претходно наведени.  
2.У  називу сваке партије додаје се реч (страна 1 и 2): свеже 
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- У делу Начин подношења понуде и рок подношења понуде (страна 3) у називу набавке 
брише се реч Куповина и уместо ње додаје Набавка. 
 
 
У прилогу обавештења достављамо измењен позив за подношење понуда са свим горе 
наведеним изменама.  
 
                                                                                             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                                                                              с.р. Влајко Томашевић, дипл.правник 


